
A jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtjük a perselyadomá-
nyokat. Ezen napon Szent Mónika közösség tagjai találkoznak a ká-
polnában 17 órakor.  

Plébániánk templomi gyerekkórust szeretne alapítani, amelybe a 6 
és 12 év közötti gyerekeket várjuk, ahol szakképzett tanítónő vezeté-
sével tudnak a szent szolgálatra felkészülni. Részletes tájékoztató és 
jelentkezési lap a hivatalban és a sekrestyében kapható.  

Évértékelő szórólapunkat szeretnénk eljuttatni újra plébániánk 
minden háztartásába. Ehhez kérjük a Testvérek segítségét. A szóróla-
pot és az egyházközségi hozzájárulás befizetésére szolgáló csekket 
tartalmazó borítékokat a sekrestyében lehet átvenni. Hálásan köszö-
nünk most is minden segítséget! 

A közelgő Szent Márton jubileumi évre Egyházmegyénk Szent Már-
ton imakönyvet jelentetett meg. Az imakönyv 1500 Ft-ért bárki számá-
ra megvásárolható a sekrestyében.  

Megjelent plébániai magazinunknak, az Örömhírnek legújabb szá-
ma. Az újság ingyenesen felvehető az újságos asztalról.  

Az egyéni vállalkozókat kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 
kétszer egy százalékával támogassák katolikus egyházunk, valamint 
plébániánk működését. Rendelkezői nyilatkozatok az újságos asztalon 
találhatók.  

Most a felnőtt ministránsruhák mosásához kérjük a Testvérek segít-
ségét. Aki egy-egy ruha mosását és vasalását vállalni tudja, kérjük, 
hogy a sekrestyében jelentkezzen!  
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Nagyböjti hajnali szentmisék hétfőn és csütörtökön 
 
Hamvazószerdával, febru-

ár 18-án elkezdődik a nagy-
böjti időszak. Ez az intenzív 
időszak készít fel minket az 
Úr húsvéti misztériumának 
megünneplésére. Ezért kínál-
ja fel Egyházunk a szentsé-
gek, az imádság, a böjt, az 
alamizsna és a bűnbánat 
ajándékát. 

Az adventi időszakban nagyon sokan jelezték, hogy mennyire jó 
volt számukra, hogy hajnalban, még az iskola-, illetve munkakezdés 
előtt szentmisén tudtak részt venni. Ez olyan lendületet adott a nap-
nak, amely sok nehézségen át tudott segíteni, a kis feladatok pedig 
kézzelfoghatóvá és gyakorlativá tették a készülődést.  

Éppen ezért felbátorodva az adventben tapasztalt lelkesedésen, 
ebben az évben a nagyböjti időszakban is szeretnénk hajnali szentmi-
séket kínálni. Mivel azonban a nagyböjt sokkal hosszabb, mint az ad-
vent, éppen ezért nagyböjtben minden hétfőn és csütörtökön lesznek 
a hajnali szentmisék, ugyanúgy 6 órakor, mint adventben. Az első 
szentmise tehát február 19-én, a hamvazószerda utáni csütörtökön 
lesz.  

Természetesen most is minden hajnali szentmise után meleg teával 
várjuk majd az iskolába és a munkába indulókat.  



Gyerekkórust indítunk 
 

Plébániánk templomi gyerekkó-
rust szeretne alapítani, amely a 
templomi szolgálaton kívül közös-
ségbe is szeretné formálni a 6 és 12 
év közötti diákokat. A kórust szak-
képzett tanítónő vezeti, akinek se-
gítségével tudnak majd a gyerekek 
a szent szolgálatra felkészülni. A 
kórus próbáinak és a liturgikus 
szolgálatoknak időpontját, s min-
den egyéb dolgot a résztvevők 

igényeinek megfelelően igyekszünk majd kialakítani. Bízunk benne, 
hogy sokan tartják majd fontosnak, hogy a közös énekléssel a Jóisten-
nek dicsőséget, templomi közösségüknek pedig sok örömöt szerezze-
nek. Részletes információs és jelentkezési lap a hivatalban és a sekres-
tyében kapható.  

 
 
Anyakönyvi hírek 

 

Temetés 

Vermes Ferencné Gábos Éva: 2015. február 12. 
Szmodics Lajos: 2015. február 13. 

Varga Kálmánné Tamás Anna: 2015. február 13. 
Nyugodjanak békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
Február 16, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Február 17, kedd, A Szervita rend hét szent alapítója, 18 óra: + Jó-

zsef férj, édesapa, nagyapa 

Február 18, szerda, Hamvazószerda 
7 óra: + József férj és szülők 
18 óra: + Ferenc és Ilona szülők és élő családtagok 

Február 19, csütörtök 
6 óra: + Anna munkatárs 
10.45 óra: Gróf Lászlóné Péntek Irma temetési szentmiséje 

Február 20, péntek, 18 óra 
Február 21, szombat, 7 óra: + Antal, Lajos és családja 
Február 22, Nagyböjt 1. vasárnapja  
 7 óra: + István férj, édesapa, nagyapa 

8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 
10 óra: + Szülők, nagyszülők és rokonok 
18 óra: + Lajos férj 
 

Február 18-án, hamvazószerdán kezdődik a nagyböjti időszak. E 
napon reggel 7 órakor és este 6 órakor lesznek szentmisék. Az esti 
szentmisében a katekumenek megvallási szertartására is sor kerül. Ez a 
nap szigorú böjti nap, vagyis 14 éves kortól hústilalom van, 18 és 60 
év között pedig ezen kívül háromszor szabad étkezni, amelyek közül 
csak egyszer lehet jóllakni. Ezen kívül a 14 év felettieknek hústilalom 
van nagyböjt minden péntekén. Mindazok, akik ezen a napon nem 
tudnak szentmisén részt venni, a jövő vasárnap is részesülhetnek a 
hamvazás szentelményében.  

A nagyböjti időszakban minden hétfőn és csütörtökön hajnali 
szentmisék lesznek reggel 6 órakor, amelyre még az iskola-, ill. mun-
kakezdés előtt szeretettel várjuk azokat, akik szeretnének e fontos 
időszaknak is lelki jelentőséget adni. Az első hajnali szentmise csütör-
tökön, február 19-én lesz. 

Nagyböjt minden péntekén keresztúti ájtatosságot végzünk 17 órá-
tól a templomban.  

A jövő vasárnap a délelőtti szentmisében lesz a katekumenek kivá-
lasztási szertartása, amely során plébániai közösségünk újra együtt 
imádkozhat azokért, akik hamarosan a beavató szentségekben fognak 
részesülni.  

 


